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Més de 480 milions de 
persones viuen al 
Mediterrani, 

3 continents

 Font:  EEA briefing

820 milions als 
països de la UpM
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El 28 de novembre del 2021 se cele-
brarà per primera vegada el Dia de la 
Mediterrània, que reconeix la cultura 
mediterrània i abraça la rica diversitat 
de la regió. 
 
mediterraeanday.com
#MediterraneanDay
#DiadelaMediterrània

El 2020, els 42 Estats membres de 
la Unió pel Mediterrani van declarar 
el 28 de novembre com el Dia oficial 
de la Mediterrània, amb l’objectiu de 
celebrar-lo anualment, fent una cri-
da a tots els qui s’identifiquen amb la 
Mediterrània, perquè celebrin la seva 
herència de diàleg cultural, coneixement 
i humanisme. La regió, que comprèn 
més de 480 milions de persones en tres 
continents i al llarg de 46.000 km de 
costa, ofereix una riquesa de diversitat 
humana i natural única al món. Les se-
ves comunitats i cultures fa segles que 
intercanvïen idees, productes i aprenen-
tatge a través d’aquesta mar comuna. El 
Dia de la Mediterrània busca estrènyer 
aquests llaços, promoure el diàleg i fer 
valer les seves fites, així com exposar 
temes d’interès i mobilitzar la voluntat 
política i els recursos per abordar els 
reptes compartits. 

“La Mediterrània és la nostra llar i el 
nostre mitjà de vida, la nostra història i el 
nostre futur”, ha remarcat el Secretari 
General de la UpM, Nasser Kamel. 
“Afrontem grans reptes com a regió, 
però també tenim un gran potencial, i el 
Dia de la Mediterrània és una oportunitat 
fantàstica per alegrar-nos de tot allò que 
hem fet i tot allò que podem aconseguir 
si treballem junts”. 

En commemoració de l’aniversari del 
Procés de Barcelona, que va posar en 
marxa l’Associació Euro-Mediterrània 
després de la seva celebració el 1995, el 
Dia de la Mediterrània pretén destacar 
les fites regionals i les iniciatives impul-
sades pels governs, les organitzacions 
internacionals i regionals, les institucions 
financeres internacionals, les agències 
de desenvolupament, la societat civil 
i les organitzacions del sector privat. 
L’objectiu últim d’aquest Dia és celebrar 
la nostra diversitat, mostrar que les 
nostres similituds són més grans que 
les nostres diferències i fomentar un 
sentiment d’unitat i de comunitat.

Celebrem-lo tots junts!

Celebració del 
primer Dia de 
la Mediterrània

Per qualsevol pregunta o entrevista, si 
us plau, poseu-vos en contacte amb:

Mitjans i comunicació

T+34 935 214 137 / M+34 603 016 729

 media@ufmsecretariat.org

http://mediterraeanday.com
mailto:media%40ufmsecretariat.org?subject=
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El Procés de Barcelona

El 28 de novembre del 1995, els minis-
tres d’Afers Exteriors de la UE i dels 12 
països del sud i l’est del Mediterrani van 
celebrar a Barcelona la primera Con-
ferència Euromediterrània. Van signar 
un acord per posar en marxa el Procés 
d’Associació Euro-Mediterrani, un nou 
marc de diàleg nascut de la voluntat 
de convertir la regió mediterrània en 
un espai de pau, estabilitat, seguretat i 
prosperitat compartides. La Declaració 
de Barcelona va definir els objectius 
principals de l’associació, dividits en 
tres eixos temàtics principals: política 
i seguretat; economia i finances; afers 
socials, culturals i humans. 

Més 
informació

La Unió pel Mediterrani

La Unió pel Mediterrani va néixer com 
a prolongació del desig d’integració i 
cohesió regional. La UpM reuneix 42 
països europeus i del sud de la Medite-
rrània per a treballar junts en igualtat de 
condicions sota una copresidència Nord-
Sud, que actualment exerceixen la UE i 
Jordània. El seu objectiu és potenciar la 
cooperació regional, el diàleg i la posada 
en marxa de projectes i iniciatives que 
tinguin un impacte tangible en la vida 
de la ciutadania. 

@ufmsecretariat @ufmsecretariat/ufmsecretariat Union for the 
Mediterranean

42 Estats membres
27 membres de la UE i 15 països del sud 
i l’est de la Mediterrània. Els seus Alts 
Funcionaris es reuneixen periòdicament 
per a supervisar i coordinar les activitats 
de la UpM. 

2 Copresidències
La UE i Jordània han assumit la 
copresidència Nord-Sud des del 2012, 
que encarna el principi de copropietat 
de la UpM.

1 Secretariat
Situat a Barcelona, el Secretariat 
funciona com a base d’operacions de la 
UpM.

Fites principals

1995: Procés de Barcelona

2008: Creació de la Unió pel 
Mediterrani

2010: Creació del Secretariat  
de la UpM

2011 - actualitat: més de 50 projectes 
amb el segell de la UpM; el Fòrum 
Regional de la UpM, el Full de Ruta de la 
UpM; la Política de Veïnatge de la UpM-
EU; Observador en l’Assamblea General 
de les Nacions Unides

Nov 2020: Els Estats membres de la 
UpM declaren el Dia de la Mediterrània

https://twitter.com/ufmsecretariat
https://twitter.com/ufmsecretariat
https://www.instagram.com/ufmsecretariat/?hl=en
https://www.instagram.com/ufmsecretariat/?hl=en
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://es.linkedin.com/company/union-for-the-mediterranean
https://es.linkedin.com/company/union-for-the-mediterranean


7

Marroc Per què celebrem 
el Dia de la Mediterrània?

El Dia de la Mediterrània té com a objec-
tiu fomentar una identitat mediterrà-
nia comuna. La dimensió cultural és un 
component essencial en la celebració 
d’aquest dia, ja que ens brinda l’opor-
tunitat d’organitzar esdeveniments lo-
cals, nacionals i internacionals, així com 
exhibicions i festivals en tota la regió. 

El Dia de la Mediterrània proporciona un 
impuls anual únic per a incrementar la 
visibilitat d’una agenda positiva sobre la 
Mediterrània i del conjunt dels esforços 
regionals duts a terme pels governs, les 
organitzacions internacionals i regionals, 
les agències de desenvolupament, el 
sector privat, la societat civil i totes les 
parts interessades que treballen dia a 
dia per a millorar la cooperació i la inte-
gració en la regió. Aquesta és l’ocasió 
per exposar temes d’interès, mobilitzar 
la voluntat política i els recursos per a 
fer front als desafiaments i celebrar els 
èxits a la regió.   

Per què el 28 de novembre?

El 28 de novembre del 1995, es va 
iniciar el Procés de Barcelona amb la 
vocació de convertir la regió medite-
rrània en un espai comú per al progrés 
socioeconòmic i de diàleg entre les po-

Preguntes freqüents

blacions. El Dia de la Mediterrània és, 
per tant, un recordatori valuós d’aquest 
compromís, per a continuar avançant i 
progressant plegats, tot i els reptes que 
puguin sorgir.  

A qui va dirigit?

A tothom! Des de les entitats que tre-
ballen en l’àmbit de la cooperació i el 
desenvolupament, organitzacions i re-
presentants dels mitjans de comunicació, 
sector públic i privat, fins a la ciutadania 
que viu i treballa a l’àrea mediterrània. 

“Amb l’objectiu de fomentar una 
identitat mediterrània comuna i 
incrementar la visibilitat i la propietat 
de la cooperació regional, declarem 
el dia 28 de novembre, com el 
Dia de la Mediterrània. Coincidint 
amb la data de la Declaració de 
Barcelona, el Dia de la Mediterrània 
brindarà l’oportunitat de celebrar 
esdeveniments a tota la regió amb 
la finalitat d’estrènyer els llaços, 
promoure els intercanvis i els diàlegs 
interculturals, abraçant la diversitat 
de la regió.” 

Conclusió oficial del 5è Fòrum 
Regional de la UpM, 2020.
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Només dos dels 49 
llocs reconeguts per 
la UNESCO al voltant 
de la mar Mediterrània 
estan fora de perill pel 
que fa al canvi climàtic

L’any 2000 hi havia 5 milions 
d’estudiants internacionals  
a la regió

Fets i xifres:  
general i persones
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Aproximadament, 
un 1/3 part de la 
població mediterrània 
es concentra a les 
zones costaneres

el 60% de la 
població de MENA 
té menys de 30 
anys

  Fonts:  EEA briefing /
UNICEF / OECD
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Destaqui el seu projecte / la seva 
iniciativa 

El logotip oficial del Dia de la Mediterrà-
nia està disponible en diversos idiomes 
     si el seu idioma no hi és, contacti 
amb nosaltres i estarem encantats de 
proporcionar-li.  

Si se li acut una idea per un segment 
de població més ampli o per algun re-
portatge relacionat amb el Dia de la 
Mediterrània, o algun altre aspecte de 
la Mediterrània susceptible de formar 
part de les celebracions, avisi’ns! Podem 
proporcionar-li declaracions, entrevis-
tes o contribucions de la nostra llista de 
socis i experts.  

Si desitja fer-se soci oficial del Dia de la 
Mediterrània, no dubti en posar-se en 
contacte amb nosaltres:  
media@ufmsecretariat.org 

Estarem encantats d’incloure el seu 
logotip a la nostra pàgina web, i de pro-
mocionar i compartir els seus continguts.

Participi a la conversa a les xarxes 
socials amb el hashtag oficial:
#MediterraneanDay 
#DiadelaMediterrània 

Participi

Animem a tots els socis dels sectors 
públics i privats de la regió a organitzar 
esdeveniments, competicions, festivals, 
jornades de portes obertes, debats i 
discussions. Afegeixi o trobi un esdeve-
niment aprop seu en aquest directori.

Entrevistes i informació adicional 

Veus de la Mediterrània
Aquest dia no és tan sols una oportu-
nitat per mirar enrrere i fer balanç del 
que s’ha assolit. És també una gran 
ocasió per a recordar allò que ens fa 
ser mediterranis, allò que ens uneix 
i forja la nostra identitat comuna. Per 
això, tenim la sort de comptar amb la 
col·laboració de polítics, músics, xefs 
amb estrelles Michelin, empresaries y 
moltes persones més, que ens han con-
fessat què els fa sentir “mediterranis” i 
han compartit les seves il·lusions per al 
futur de la regió. Les imatges en brut 
dels seus testimonis estan disponibles 
amb traducció per a tots els mitjans 
de comunicació.

Descarregui els vídeos

mailto:media%40ufmsecretariat.org%20?subject=
https://mediterraneanday.com/agenda
https://vimeopro.com/afpservices/ufm
https://vimeopro.com/afpservices/ufm
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Experts

El Secretari General de la UpM, Nasser 
Kamel, la llista d’experts de la UpM i els 
experts de l’ecosistema mediterrani en 
general, estan a la seva disposició per 
respondre preguntes i realitzar comen-
taris, així com els promotors dels pro-
jectes de les més de 50 iniciatives, a les 
quals la UpM dona suport. Contacti amb 
nosaltres a media@ufmsecretariat.org 

Les nostres àrees d’especialització: 
• Energia i Acció Climàtica
• Aigua, Medi Ambient i Economia 

Blava
• Afers Socials i Civils
• Desenvolupament Econòmic i 

Ocupació
• Transport i Desenvolupament 

Urbà
• Ensenyament Superior i Inves-

tigació
Trobarà un llistat complet dels nostres 
socis institucionals i promotors de pro-
jectes aquí.

Maria Snoussi, professora del 
Departament de Ciències de la Terra de la 
Universitat Mohammed V a Rabat 
(Marroc)

Noora Abdeen-Khalifeh, dissenyadora 
de moda, empresaria (Palestina)

Hussein Fahmy, actor, director i 
 ambaixador humanitari (Egipte)

Bertrand Piccard, psiquiatra i aviador 
(Suïssa)

Lina Khalifeh, campiona de 
Taekwondo (Jordània)

Ouided Bouchamaoui, premi Nobel de 
la Pau 2015 (Tunísia)

Ara Malikian, músic i violinista 
(Líban)

Alan Geaam, chef  
(França-Líban)

Maïssa Bey, escriptora
(Argèlia)

 Testimonis disponibles
 de Veus de la
Mediterrània

mailto:media%40ufmsecretariat.org?subject=
https://ufmsecretariat.org/medvoices/
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Té la sensació que no parlem prou de les coses bones que passen a 
la nostra regió? Nosaltres també. És per això que la UpM ha impulsat 
aquest hashtag per compartir notícies positives sobre la regió. Ajuda’ns 
a donar visibilitat a les persones que fan de la nostra regió un lloc millor, 
i somriguem junts!

#MedMeSmile
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Turquia

DESCARREGAR

Participi

Celebrar la Mediterrània

mediterraneanday.commediterraneanday.com

Celebrar la
Mediterrània

https://mediterraneanday.com/share
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Dades i xifres: 
medi ambient i indústria

el 80% dels llocs de treball 
a la regió mediterrània són 
creats per les PIMES

La Mediterrània 
té 46.000 km de 
costa

La conca mediterrània, que 
s’estén al llarg de més de 
2 milions de quilòmetres 
quadrats, és el segon punt de 
major biodiversitat del món
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 Fonts:  FAO, 2018 /
 European Commission
 Environment
 Directorate General /
 Docksthefuture / ILO
 Report on SMEs and
 employment creation
 / UNTWO / MedECC /
 European Commission
 Environment Directorate
  General

La regió mediterrània és 
la primera destinació 
turística del món

La Mediterrània és una de les 
rutes marítimes més transitades 
del món: al voltant d’un 1/3 
de la marina mercant mundial 
creua la mar cada any 

La Mediterrània conté el 18% de la flora 
marina mundial, i el 28% de les seves espècies 
són endèmiques (úniques a la regió)

Es calcula que fins a dos mil 
milions d’ocells migren cada 
any cap a o a través de la 
regió mediterrània
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Pere Duran Farell, 11 | 08034 Barcelona, Espanya
Teléfono: 00 34 935 214 137 | media@ufmsecretariat.org

mediterraneanday.com

Celebrar la
Mediterrània

#MediterraneanDay

mailto:media%40ufmsecretariat.org?subject=
http://www.ufmsecretariat.org
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://twitter.com/ufmsecretariat
https://es.linkedin.com/company/union-for-the-mediterranean
https://www.instagram.com/ufmsecretariat/?hl=en

